TEISMŲ TARYBA

NUTARIMAS
DĖL TEISMŲ SPRENDIMŲ, NUOSPRENDŽIŲ, NUTARIMŲ IR NUTARČIŲ
SKELBIMO INTERNETE TVARKOS PATVIRTINIMO
2005 m. rugsėjo 9 d. Nr. 13 P - 378
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851;
2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700) 39 straipsniu ir 120 straipsnio 20 punktu, Teismų
taryba n u t a r i a:
1. Patvirtinti Teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių skelbimo internete
tvarką (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios Teismo proceso bylų kategorijų bei procesinių
sprendimų šiose bylose kategorijų priskyrimo ir žymėjimo tvarkos, patvirtintos Teismų
tarybos 2004 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 306, 9.4.1 ir 9.4.2 papunkčius.
3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d. ir taikomas tiems teismų
procesiniams sprendimams, kurie priimti po šio nutarimo įsigaliojimo. Šiuo nutarimu
patvirtintos Teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių skelbimo internete tvarkos 1
punkto antrasis sakinys ir 11 punktas įsigalioja ir taikomi nuo šio nutarimo priėmimo dienos.
4. Rekomenduoti teismų, kurių sprendimai skelbtini internete, pirmininkams:
4.1. paskirti teismų valstybės tarnautojus ar kitus teismo darbuotojus - lituanistus,
kurie būtų atsakingi už teismų sprendimų projektų tekstų peržiūrėjimą ir redagavimą
taisyklingai lietuvių kalbos vartosenai užtikrinti;
4.2. paskirti teismų valstybės tarnautojus ar kitus teismo darbuotojus, kurie būtų
atsakingi už viešai skelbtinų teismų procesinių sprendimų versijų parengimą.
Teismų tarybos pirmininkas

Vytautas Greičius

Teismų tarybos sekretorius

Albertas Milinis
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PATVIRTINTA
Teismų tarybos 2005 m. rugsėjo 9 d.
nutarimu Nr. 13 P - 378
TEISMŲ SPRENDIMŲ, NUOSPRENDŽIŲ, NUTARIMŲ IR NUTARČIŲ
SKELBIMO INTERNETE TVARKA

1. Ši tvarka reglamentuoja teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių
(toliau - teismų procesinių sprendimų), kurie nurodyti Teismų įstatymo 39 straipsnio
trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, viešą skelbimą internete. Šios tvarkos 5-7
punktai taip pat taikomi teismų procesinius sprendimus arba informaciją apie juos skelbiant
teismų praktikos biuleteniuose bei apžvalgose, kurių tikslas – informuoti visuomenę apie
teismų praktiką.
2. Pagal šią tvarką teismų procesiniai sprendimai skelbiami internete siekiant
informuoti visuomenę apie teisės aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos teismuose. Ši
tvarka netaikoma teismų procesinius sprendimus skelbiant viešai teismo proceso metu ir
įstatymų nustatytais atvejais skelbiant teismų procesinius sprendimus visuomenės
informavimo priemonėse.
3. Šios tvarkos 1 punkte nurodyti teismų procesiniai sprendimai skelbiami
Nacionalinės teismų administracijos tinklalapyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniai sprendimai taip pat skelbiami šių
teismų interneto tinklalapiuose. Kai yra techninės galimybės, laikantis šios tvarkos Lietuvos
apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų įsiteisėję procesiniai
sprendimai gali būti taip pat skelbiami juos priėmusių teismų interneto tinklalapiuose. Pagal
šią tvarką teismų procesiniai sprendimai ir kita su tuo susijusi informacija internete
skelbiama naudojant teismų informacinę sistemą LITEKO.
4. Internete vadovaujantis šia tvarka skelbiami tokie teismų procesiniai sprendimai:
4.1. administracinėse bylose – visi įsiteisėję apygardų administracinių teismų
procesiniai sprendimai, kuriais administracinė bylą išsprendžiama iš esmės arba užbaigiama
nepriėmus teismo sprendimo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniai
sprendimai, priimti iš esmės išnagrinėjus bylą pagal apeliacinį ar atskirąjį skundą,
procesiniai sprendimai, priimti išnagrinėjus bylą dėl norminio administracinio akto
teisėtumo, rinkimų bylą ir kitas bylas, nagrinėtinas vienintelės instancijos tvarka, procesiniai
sprendimai, kuriais bylos nagrinėjimas užbaigiamas nepriėmus teismo sprendimo,
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procesiniai sprendimai, priimti išnagrinėjus prašymą

dėl

proceso

atnaujinimo.

Procesinius sprendimus priėmusio teisėjo, teisėjų kolegijos, taip pat atitinkamo teismo
pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar pirmininko įgalioto asmens patvarkymu internete
gali būti skelbiami ir kiti įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai, kuriais išsprendžiamas
atskiras procesinis klausimas byloje (pavyzdžiui, dėl ekspertizės paskyrimo, reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo, bylos sustabdymo, nušalinimo, ir pan.), jeigu būtina
užtikrinti

visuomenės

informavimą

apie

teisės

aiškinimo

ir

taikymo

praktiką

administraciniuose teismuose.
4.2. baudžiamosiose bylose – įsiteisėję apygardų teismų pirmąja instancija priimti
procesiniai sprendimai (visi nuosprendžiai, taip pat nutartys, kuriomis nutraukiama byla),
apeliacinės instancijos teismų ir kasacinio teismo procesiniai sprendimai, kuriais užbaigiama
byla, kasacinio teismo galutiniai sprendimai dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo.
Procesinius sprendimus priėmusio teisėjo, teisėjų kolegijos arba atitinkamo teismo
pirmininko, skyriaus pirmininko ar jų įgalioto asmens patvarkymu taip pat skelbiami viešąjį
interesą turintys teismų procesiniai sprendimai, kuriais išsprendžiamas atskiras procesinis
klausimas byloje.
4.3. civilinėse bylose – visi įsiteisėję apygardų teismų procesiniai sprendimai, kuriais
užbaigiama pirmąja instancija išnagrinėta byla, apeliacinės instancijos teismų ir kasacinio
teismo procesiniai sprendimai, kuriais užbaigiama byla, ir kasacinio teismo atrankos
kolegijos procesiniai sprendimai. Procesinius sprendimus priėmusio teisėjo, teisėjų kolegijos
arba atitinkamo teismo pirmininko, skyriaus pirmininko ar jų įgalioto asmens patvarkymu
taip pat skelbiami įsiteisėję viešąjį interesą turintys teismų procesiniai sprendimai, kuriais
išsprendžiamas atskiras procesinis klausimas byloje (pavyzdžiui, dėl ekspertizės paskyrimo,
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bylos sustabdymo, nušalinimo, sprendimo vykdymo
sustabdymo ir pan.);
4.4. specialiosios teisėjų kolegijos spręsti ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios
kompetencijos teismų ir administracinių teismų procesiniai sprendimai.
Teismų informacinėje sistemoje LITEKO bylų elektroninėse kortelėse pažymima,
kokie teismų procesiniai sprendimai skelbtini internete.
5. Kai internete skelbtiname teismo procesiniame sprendime yra viešai neskelbtinų
duomenų (valstybės, tarnybos, profesinių, komercinių, banko, įvaikinimo ar kitų teisės aktų
saugomų paslapčių, fizinių asmenų asmens kodai, gyvenamųjų vietų adresai, gimimo datos
ir vietos, valstybiniai automobilių numeriai, banko sąskaitų numeriai ir pan.), parengiama
viešai skelbtina procesinio sprendimo versija, iš kurios visi viešai neskelbtini duomenys
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pašalinami.

Pašalintų

duomenų

vietoje pasvyruoju

šriftu

skliaustuose

įrašoma:

„(duomenys neskelbtini)“.
6. Jeigu procesiniame sprendime minimi fizinių asmenų vardai ir pavardės, viešai
skelbtinoje procesinio sprendimo versijoje fizinių asmenų vardai ir pavardės keičiami
inicialais - pirmosiomis fizinių asmenų vardų ir pavardžių raidėmis.
Teisėjų, teismo posėdžio sekretorių, vertėjų, ekspertų, specialistų, prokurorų, gynėjų,
advokatų ir advokatų padėjėjų bei bankrutuojančių įmonių administratorių vardai ir pavardės
inicialais nekeičiami.
Juridinių asmenų atstovų ir turto administratorių vardai ir pavardės inicialais
keičiami, jeigu yra šių asmenų rašytinis prašymas, išskyrus atvejus kai šie asmenys yra
advokatai, advokatų padėjėjai ar bankrutuojančių įmonių administratoriai. Toks prašymas
gali būti pareikštas ir bylos nagrinėjimo metu, ir bylai pasibaigus.
7. Viešai skelbtina procesinio sprendimo versija, iš kurios pašalinami kokie nors
nevieši duomenys, pažymima įrašant skliaustuose raidę „(S)“ po procesinio sprendimo
kategorijos numerio(-ių). Ši procesinio sprendimo versija įsegama į teismų informacinę
sistemą LITEKO, kaip „nuasmeninta“ procesinio sprendimo versija.
8. Jeigu taikant šios tvarkos 5 ir 6 punktuose nurodytas priemones pašalinus iš
procesinio teismo sprendimo visus viešai neskelbtinus duomenis tokios sprendimo versijos
viešas paskelbimas nebeatliktų šios tvarkos 2 punkte nurodyto tikslo informuoti visuomenę
apie teisės aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos teismuose, toks teismo procesinis
sprendimas internete neskelbiamas ir jo viešai skelbtina versija nerengiama.
9. Teismo procesiniai sprendimai bylose dėl įvaikinimo ir prieglobsčio suteikimo gali
būti skelbiami internete tik pašalinus informaciją, kuria remiantis gali būti atskleista
įvaikinimo paslaptis arba nustatyta prieglobsčio prašytojo asmenybė (pavyzdžiui, tikslūs
duomenys apie įvaikį ar įtėvius, jų gyvenimo aplinkybes, tikslios įvaikinimo aplinkybės,
prieglobsčio prašytojo atvykimo į Lietuvos Respubliką aplinkybės, atvykimo laikas,
valstybė, iš kurios atvyko prieglobsčio prašytojas ir pan., jeigu šios informacijos
paskelbimas sudarytų sąlygas nustatyti atitinkamai įvaikintojo, įtėvių arba prieglobsčio
prašytojo asmenybę).
10. Viešai skelbtinas procesinių sprendimų versijas parengia ir į informacinę teismų
sistemą LITEKO įsega teismų pirmininkų ar skyrių pirmininkų įgalioti teismų tarnautojai
arba teisėjai ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas po to, kai surašomas visas procesinis teismo
sprendimas, jis įsiteisėja ir kai priimamas patvarkymas procesinį sprendimą skelbti internete,
jeigu toks patvarkymas pagal šios tvarkos 4 punktą yra reikalingas.
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11. Suinteresuoti asmenys turi teisę kreiptis į teismą, kuris priėmė šios tvarkos 3
punkte nurodytame(-uose) interneto tinklalapyje(-iuose) skelbiamą procesinį sprendimą, su
rašytiniu prašymu iš internete skelbiamo teismo procesinio sprendimo pašalinti viešai
neskelbtinus duomenis (pavyzdžiui, perteklinius duomenis apie fizinius asmenis, jų privatų
ar šeimos gyvenimą, duomenis, sudarančius komercines, banko ir kitas teisės aktų saugomas
paslaptis ir pan.) arba su rašytiniu prašymu ištaisyti pastebėtas klaidas viešai skelbtinoje
procesinio sprendimo versijoje, kai ši versija neatitinka pirminės procesinio sprendimo
versijos. Tokius prašymus ne vėliau kaip per 14 dienų išnagrinėja bylą nagrinėję teisėjai
arba atitinkamo teismo, kurio procesinis sprendimas skelbiamas internete, pirmininkas,
skyriaus pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba jų įgaliotas asmuo. Atsisakymas
tenkinti šiame punkte nurodytą suinteresuoto asmens prašymą įforminamas raštu, nurodant
atsisakymo priežastis, ir gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
12. Pagal šią tvarką internete skelbiant teismų procesinius sprendimus, dėl kurių
pradėta ar jau įvyko peržiūrėjimo procedūra(-os) (kasacija, proceso atnaujinimas arba
apeliacija atnaujinus praleistą apeliacinio apskundimo terminą), kartu su procesiniu
sprendimu pateikiama teismų informacinėje sistemoje LITEKO esanti informacija apie visas
vykstančias ir dar nesibaigusias peržiūrėjimo procedūras, taip pat apie užsibaigusias
peržiūrėjimo procedūras ir jų rezultatus.
_____________________

